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destribuidora produtos cosmeticos 



Tipo: Ferramenta de amamentação de unhasCor:
branco, rosaPotência: 120/80/36/6 WTipo de Gel de
ajuste: Verniz UV / LED para VernizTempo de vida:
aprox. 50000 horasTempo de atraso: 10 seg / 30 seg
/ 60 seg DIMENSÃO E PESO:Tamanho do artigo: 9 *
22 *   18,5 cm (L * W * H)  Notas e opiniões:O verniz
para as unhas é um tipo de produto evaporável
que não pode ser seco por uma lâmpada de unhas,
portanto, não use esta lâmpada para secar o
verniz. Lista de pacotes:1x secador de unhas



35000 rpm Pro furadeira elétrica com 6 furadeiras de unha para
pedicure manicure acessório Kit Anti-

queimaduraespecificação:Cor: rosa, branco e prata
Peso da mão: 160gTensão: 110 V-240 V 50HzPotência: 12-20
WTensão de saída nominal: DC0 ~ 13 VTempo de ligação da

ligação de segurança: 10SecVida útil contínua:> 300 H
velocidade variável: 20.000-30.000 rpmTamanho do pacote:

24cm * 20cm * 5.5cmVida útil intermitente:> 400
Características:Profissional e portátil projetado com alta

qualidade e serviço superior.Usos: os polidores produzidos por
nossa empresa são estáveis, de alta velocidade, polimento

rápido, equipados com uma trava na cabeça.Combinação de
polidor de conversão rápida e fonte de alimentação

multifuncional. Ele é projetado para polir unhas, dentes,
moldes, jades, jóias e outros polimentos precisos.Cabeças
diferentes são projetadas para obter diferentes efeitos de

polimentoO pacote inclui:1 x broca de unhas1 x peça de mão1 x
berço1 x pedal6 x brocas para metal5 x correias de lixar1 x

manual do usuário



lixas mini

embalagem com 50 unidades

As mini  lixas descartáveis são
fabricadas especialmente sob
tamanho reduzido para serem

utilizadas de forma descartáveis,
ideais para evitar o contágio e

transmissão de doenças infecto-
contagiosas. Também podem ser

utilizadas para compor kits de higiene
para brindes. São indicadas para lixar,

dar formato e corrigir imperfeições
das extremidades das unhas. Possui
dois tipos de gramatura, de um lado
grossa para desbaste e de outra fina
para acabamento. Composição: Lixa,
madeira e cola. Medida da lixa: 8cm

de comprimento.

Especificação:anéis de moagem de
banda de lixa de broca de unhas de

100 peças.Adequado para manicures
e pedicures.Ideal para brocas de

unhas e outras brocas usando
bandas de lixar.Pode ser usado para

unhas naturais e também para unhas
artificiais.Para uso profissional no
estúdio ou em casa.Tipo: anel de

moagem para bandas de
lixarMaterial: AreiaQuantidade: 100

peçasPadrão: 80 ", 120", 180
"Tamanho: 6mm / 0,24"

(aprox.) Notas:Devido à diferença na
configuração da luz e Na tela, a cor

do artigo pode ser ligeiramente
diferente das imagens.Por favor,
permita uma ligeira diferença de

dimensão devido a diferentes
medidas manuais.O pacote inclui:100

x bandas de lixar anéis de moagem



Peliculas artesanais 

cartelas de Adesivos de Unha
com 10 desenhos cada
cartela Totalizando 500
adesivosSerá enviados

modelos variados conforme
estoque que chega das

pintoras Modelos novos
2020Todos vai decorados
com pedrinhas ou strass
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